KATA PENGANTAR
OM Swastyastu,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan
Makanan, peraturan – peraturan baru terkait Obat dan Makanan
serta peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta adanya Revisi Renstra
BPOM 2015-2019 menuntut Balai Besar POM (BBPOM) di Denpasar
melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan
arah strategi BPOM dengan menyusun Revisi Renstra Tahun 20152019.
Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan
lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah
ditetapkannya tanggal 8 Januari 2015.
Rencana Strategis merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun
dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal. Penyusunan
Renstra BBPOM di Denpasar mengacu pada nawacita , arah kebijakan dan strategi
pembangunan nasional serta Renstra BPOM 2015 – 2019
Revisi Renstra 2015 -2019 disusun untuk lebih meningkatkan kinerja BBPOM di
Denpasar dengan dukungan inpres no 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas
pengawasan Obat dan Makanan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 41 tentang
peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah
Renstra BBPOM di Denpasar 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan
yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh BBPOM di Denpasar dalam kurun waktu 2015-2019.
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Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga Revisi
Rencana Strategis BBPOM di Denpasar Tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi
pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Badan POM, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab.
OM Santih, Santih, Santih, OM.
Wassalamu’alaikumWr. Wb.

Denpasar, 10 September 2018
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Denpasar
Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt
NIP. 19660113 199103 2 002
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

KONDISI UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN yang ditetapkan melalui Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2007, memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh
komponen bangsa (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. RPJMN tahap ketiga ini ditujukan untuk
lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang
berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas
serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.
Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas
pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan
kegiatan BBPOM di Denpasar untuk periode 2015-2019.
Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan
BPOM, perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan dan untuk
menjamin tercapainya visi dan Misi BPOM serta berdasarkan evaluasi capaian
target indikator dalam renstra untuk tahun 2015 sampai 2017 dipandang perlu
dilakukan Revisi Renstra, terkait Indikator dan target Renstra tahun 2015-2019.
Revisi renstra BBPOM di Denpasar ini berpedoman pada Revisi Renstra BPOM,
dan Keputusan Kepala BPOM Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat
dan Makanan Tahun 2015-2019 serta hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun
2015-2017 .
Revisi Renstra BBPOM di Denpasar periode 2015-2019 digunakan sebagai
pedoman untuk meningkatkan kinerja tahun 2018 -2019.
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1.1.1. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang
Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 20102025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati
Produk Rekayasa Genetika;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan
Gizi Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan
Farmasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
16. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan.
17. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2

1.1.2. Tugas dan Fungsi BBPOM di Denpasar dan Loka POM Kabupaten
Buleleng
Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan, terdapat 2 (dua) UPT BPOM di Provinsi Bali yaitu BBPOM di Denpasar
dan Loka POM Kabupaten Buleleng.
1.1.2.1. Tugas dan Fungsi BBPOM di Denpasar
Tugas pokok BBPOM di Denpasar adalah melaksanakan kebijakan di bidang
pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan
berbahaya. Cakupan wilayah kerja BBPOM di Denpasar meliputi sebagian wilayah
administratif Provinsi Bali yang terdiri dari 6 Kabupaten yaitu Tabanan, Badung,
Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan 1 kota yaitu Denpasar. Untuk
menjalankan tugas pokok tersebut diatas, BBPOM di Denpasar menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan /
atau/ sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana / fasilitas produksi dan / atau
distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh /sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan, tetapi untuk Loka POM hanya
melakukan pengujian sederhana;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan
Obat dan makanan;
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10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Dilihat dari fungsi BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM secara garis besar,
terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:
1.

Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum
beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai
(PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat
tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;

2.

Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market)
mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel,
pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

3.

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi
dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan
daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah
dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku
kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan;

4.

Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan
dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BBPOM di Denpasar dan Loka POM

Kabupaten Buleleng sebagai UPT BPOM yang merupakan garda depan dalam hal
perlindungan terhadap masyarakat di Provinsi Bali. Tupoksi BBPOM di Denpasar
ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya
Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh
Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 5 : Meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia, khususnya di sistem kesehatan; pada butir 2 : Membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada
butir 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; pada butir 6 : Meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta pada butir 7:
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sistem-sektor
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strategis ekonomi sistem. Oleh karena itu, BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM
di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas sumber daya
manusia, serta sarana pendukung seperti peralatan laboratorium, suku cadang,
alat bantu laboratorium serta sistem teknologi dan informasinya dan sarana
pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Provinsi Bali sebagai Daerah tujuan wisata dan adanya tuntutan
modernisasi mengakibatkan peningkatan peredaran Obat dan Makanan yang
beragam baik dari luar ataupun dalam negeri yang berpengaruh pada pola
konsumsi masyarakatnya. Dengan masih ditemukannya produk obat illegal dan
penyalahgunaan obat – obat tertentu yang semakin marak akhir – akhir ini serta
produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan
khasiat/kemanfaatan merupakan tantangan bagi BBPOM di Denpasar, tetapi
dengan terbitnya Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan, memberikan harapan baru terhadap peningkatan
keamanan Obat dan Makanan.
1.1.2.2. Tugas dan Fungsi Loka POM Kabupaten Buleleng
Tugas Loka POM Kabupaten Buleleng pada umumnya sama dengan BBPOM di
Denpasar yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik,
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen
kesehatan, keamanan pangan dan bahan berbahaya tetapi pengujian yang
dilakukan hanya pengujian sederhana. Cakupan wilayah kerja Loka POM
Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah administratif Provinsi Bali yang
terdiri dari kabupaten Buleleng dan Jembrana. Untuk melaksanakan tugas
tersebut Loka POM Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi yang sama
dengan BBPOM di Denpasar sesuai poin 1.1.2.1 diatas.
1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1.1.3.1. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di
Denpasar dan Loka POM Kabupaten Buleleng dibentuk dengan struktur organisasi
sebagai berikut :
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KEPALA
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BAGIAN TU

SUB BAGIAN
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SUB BAGIAN
UMUM

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG PENGUJIAN

BIDANG
PEMERIKSAAN

SEKSI
PENGUJIAN
KIMIA

SEKSI INSPEKSI

SEKSI
PENGUJIAN
MIKROBIOLOGI

SEKSI
SERTIFIKASI

BIDANG
PENINDAKAN

BIDANG INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Denpasar
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KEPALA LOKA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Buleleng

1.1.3.2. Sumber Daya
Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Denpasar sesuai dengan peran
dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai
standard kompetensi. Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Denpasar untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2018
adalah 91 orang, yang tersebar di Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan,
Bidang Pengujian, Bidang Informasi dan Komunikasi dan Bagian Tata Usaha,
sedangkan jumlah SDM di Loka POM Kabupaten Buleleng sebanyak 8 (delapan)
orang. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi kedepan semakin
sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan
SDM secara bertahap serta

pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan

kompetensi teknis dan manajemen menghadapi tantangan dalam menjalankan
fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan analisa beban kerja dan
restrukturisasi sesuai SOTK baru BBPOM di Denpasar memerlukan penambahan
SDM sebanyak 46 orang. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi
kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin
peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
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Data Pegawai Berdasarkan Umur
31
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20 -30
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Gambar 1.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Umur

Ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai BBPOM di Denpasar dapat
dikelompokkan sebagai berikut :

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
36

50
1

12

23
1

11

7

0
SD

SLTA

D1

D3

S1

Apoteker

S2

Gambar 1.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan gambaran rincian 4 orang (4,4%) golongan II, 74 orang (81,3%) golongan
III, dan 13 orang (14,3%) golongan IV.
Dalam rangka pengembangan SDM, tahun 2018 sebanyak 6 pegawai yang sedang
mengikuti tugas belajar dengan rincian : 2 orang pegawai mengikuti pendidikan S1, 2
orang pegawai mengikuti Pendidikan S2, dan sebanyak 2 orang pegawai telah berhasil
menyelesaikan pendidikan S1 dan S2. Selain itu pengembangan SDM juga dilakukan
melalui pelatihan baik pelatihan teknis maupun manajerial
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Tabel 1.1. Data Kualifikasi dan Kompetensi Personel

NO

Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai

Jumlah

1

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

13

2

PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan)

64

3

CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)

9

4

Inspektur Obat Tradisional

3

5

Inspektur NAPZA

1

6

Inspektur Kosmetika

5

7

Food Inspektur

16

8

Safety Assesor Kosmetik

1

9

Auditor Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik

6

10

Bendahara

6

11

Perencana

1

12

Analis Kepegawaian

1

13

Pranata Komputer

2

13

PBBJ

15

15

Administrasi Perkantoran

3

16

Keuangan

2

17

Kearsipan

3

18

Kehumasan dan Protokoler

7

Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam
mencapai tujuan organisasi. Luas lahan BBPOM di Denpasar seluas 5000 m2
dengan luas total Bangunan sebesar 3.456,43 m2, terdiri dari 3 Gedung bangunan
utama yaitu gedung Astina, gedung Ayodya, dan gedung Indraprasta.
Laboratorium Pengujian BBPOM di Denpasar sudah memiliki Sertifikat
akreditasi ISO/IEC 17025 sejak tahun 2002, BBPOM di Denpasar juga telah
memiliki sertifikat ISO 9001 sejak tahun 2011. Laboratorium BBPOM di Denpasar
merupakan Laboratorium Unggulan untuk pengujian Narkotika dan Psikotopika
(NAPZA). Selain melakukan Continuous improvement, dalam rangka unjuk kerja
pengujian, Laboratorium BBPOM di Denpasar secara rutin mengikuti uji
kolaborasi dan uji profisiensi Nasional maupun Internasional. Laboratorium
pangan dan bahan berbahaya telah mengikuti

uji profisiensi yang

diselenggarakan oleh provider International (FAPAS) sejak tahun 2012 sampai
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saat ini tetap mengikuti uji profisiensi setiap tahun. Laboratorium Obat juga
mengikuti Uji Profisiensi International (NOMCoL Asia Pacific Proficiency Test).
Saat ini laboratorium BBPOM Denpasar, telah dilengkapi dengan peralatan
laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai
sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Secara
umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja
cukup memadai, namun untuk pemenuhan peralatan

Laboratorium yang

terupdate masih perlu dilengkapi seiring dengan kemajuan teknologi. Karena
pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan maka kapasitas
dan Ruang lingkup Pengujian harus terus ditingkatkan agar mampu mengawal
kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Alat Laboratorium yang dimiliki pada
tahun 2018 untuk mendukung kegiatan Pengujian di Laboratorium antara lain :
Tabel 1.2. Data Alat Laboratorium yang dimiliki BBPOM di Denpasar

No

Nama

Jumlah

1

LC MS/MS

1

2

GC-MS

1

3.

HPLC

12

4.

UPLC

2

5.

Spektrofotometer UV – VIS

3

6.

Dissolution Tester

3

7.

GC detektor FID

1

8.

AAS dengan flame, GFA, HVG

2

9.

TLC Sistem

1

10.

FT-IR

1

11.

ELISA Reader + Washer

1

Pemanfaatan teknologi informasi BBPOM di Denpasar dalam sistem INSW
(Indonesian National Single Window) telah terhubung dengan Bea Cukai sejak
tahun 2015 dan telah memiliki Media Sosial facebook BBPOM Denpasar,
Instagram BBPOM Di Denpasar twitter @BBPOMDenpasar yang selalu update
setiap hari untuk memberikan Informasi mengenai Obat dan Makanan.
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1.1.4. CAPAIAN KINERJA BBPOM DI DENPASAR

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja tahun 2015, 2016 dan 2017 dari ke
tiga sasaran strategis
Tabel 1.3 Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase Obat
yang memenuhi
syarat

92,00

99,00

107,61

92,50

98,86

106,88

93,00

98,14

105,53

2.

Persentase Obat
Tradisional yang
memenuhi syarat

80,00

76,00

95,00

81,00

79,24

97,83

82

74,19

90,48

3.

Persentase
Kosmetik yang
memenuhi syarat

89,00

95,33

107,11

90,00

97,90

108,78

91,00

95,45

104,89

4.

Persentase
Suplemen
Kesehatan yang
memenuhi syarat

79,00

100,00

126,58

80,00

99,43

124,29

81,00

93,18

115,04

5.

Persentase
Makanan yang
memenuhi syarat

88,10

91,78

104,18

88,60

92,69

104,62

89,10

94,36

105,90

Tabel 1.4 Indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1
No.

Indikator
Sasaran Kegiatan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah sampel
yang diuji
menggunakan
parameter kritis

3500

3500

100

3500

3500

100

3500

3500

100

2.

Pemenuhan
target sampling
produk obat
disektor publik
(IFK)
Persentase
cakupan
pengawasan
sarana produksi
Obat dan
Makanan
Persentase
cakupan
pengawasan
sarana distribusi
Obat dan
Makanan
Jumlah perkara
di bidang Obat
dan Makanan

100

100

100

100

82,86

82,86

100

100

100

25

25

100

25

25

100

25

24,86

99,44

24

27

112,50

24

24,48

102,00

24

25,74

102,96

9

9

100

10

10

100

11

9

81,82

3.

4.

5.
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Tabel 1.5 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan
pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
No.

Indikator Kinerja

1.

Tingkat
Kepuasan
Masyarakat

2.

Jumlah
kabupaten/kota
yang
memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan
Obat dan
Makanan dengan
memberikan
aLokasi anggaran
pelaksanaan
regulasi Obat dan
Makanan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

80,00

83,87

104,84

80,50

89,84

111,16

81,00

84,34

104,12

3

3

100,00

4

5

125,00

5

6

120,00

Tabel 1.6 Indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2
No.

Indikator
Sasaran Kegiatan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah layanan
publik BBPOM di
Denpasar

1.145

1.546

135,02

1.150

1.412

122,78

1.200

1.406

117,17

2.

Jumlah
Komunitas yang
diberdayakan

17

17

100,00

20

20

100,00

23

25

108,70

Tabel 1.7 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar
No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015
Target

1.

Nilai SAKIP
BBPOM di
Denpasar oleh
BPOM

Tahun 2016

Realisasi

Capaian

A

B

85,10

(80-90)

(80-90)

Target

Tahun 2017

Realisasi

Capaian

A

B

90,26

(80-90)

(72,21)

Target

Realisasi

Capaian

A

BB

91,43

(80-90)

(73,14)
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Tabel 1.8 Indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3
No.

Indikator
Sasaran Kegiatan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase
pemenuhan
sarana prasarana
sesuai standar

70,00

76,04

108,63

73,00

77,05

102,81

78,00

81,41

104,37

2.

Jumlah dokumen
Perencanaan,
Penganggaran
dan Evaluasi
yang dilaporkan
tepat waktu

10

10

100,00

9

9

100,00

10

10

100,00

Selama tahun 2015 - 2017, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di
Denpasar tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target
renstra 2015-2019. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan
permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara
lain:(1) belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan
Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market), (2) belum optimalnya
pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market), (3)
belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan
Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
dan (4) belum optimalnya penindakan yang dilakukan untuk menimbulkan efek
jera pelaku pelanggaran
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Provinsi Bali merupakan daerah tujuan wisata yang terdiri dari 8 (delapan)
Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan luas wilayah 5.636,66 km2 dan jumlah
penduduk 3.890.575 jiwa (data BPS tahun 2018). Kunjungan wisatawan,
percepatan arus informasi dan modal di Provinsi Bali dan meningkatnya produk
Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun
produk dalam negeri terutama produk pangan konsumsi wisatawan, hal ini
mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh BBPOM di
Denpasar.
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Selain kunjungan wisatawan, kunjungan para Kepala Negara sahabat dan
kegiatan berskala nasional maupun internasional sering diadakan di Provinsi Bali,
hal ini menuntut peningkatan peran dan tanggung jawab BBPOM di Denpasar
dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan.
Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis
permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi
BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN
2015-2019. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan
eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2015-2019.
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Denpasar
perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor
lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya
tujuan dan sasaran kinerja.
Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,
1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus
distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu
berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga
berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam
yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar
negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren
penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi
BPOM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM
di Denpasar dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
2. Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi
yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA)
diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade
Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Bali
sebagai daerah tujuan wisata ,Perdagangan bebas ini membuka peluang
perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan
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kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini
merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar,
palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan
berbahaya, karena Bali
3. Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi
17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda
terkait dengan:
a. Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and
promote sustainable agriculture. Tantangan bagi BBPOM Denpasar
Pengawasan intensif gizi , mutu, manfaat, dan keamanan pangan
olahan, serta KIE kepada masyarakat.
b. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,
salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk
di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman,
efektif, dan bermutu.
Tantangan bagi BBPOM Denpasar ke depan adalah intensifikasi
pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku usaha
agar secara mandiri menjamin mutu produknya.
4. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan

Nasional

yang

mana

BPOM

merupakan

salah

satu

penyelenggara subsitem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin
aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang
beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan
Makanan.
5. Instruksi

Presiden

Nomor

6

Tahun

2016

tentang

Percepatan

Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan
kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat
kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri
farmasi dan alkes.
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah
penegasan

terhadap

tugas

dan

fungsi

masing-masing
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Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya
sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 20102025.
8. Masih

banyaknya

penduduk

yang

mengkonsumsi

obat

modern

dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi
BBPOM di Denpasar untuk melakukan pengawasan post-market termasuk
farmakovigilans
9. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk
UMKM
10. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk
11. Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khususnya dalam produksi
dibidang Obat dan Makanan serta meningkatnya tren transaksi online
menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak
secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi
seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sebagai
daerah tujuan wisata maka intensitas lalu lintas orang dan barang –barang
khususnya produk kebutuhan wisatawan sangat tinggi , hal ini rentan
terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi tempat untuk lalu
lintas peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu Pengawasan Obat dan
Makanan di daerah perbatasan / pelabuhan perlu ditingkatkan dengan
melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan instansi terkait
pemangku kepentingan (mulai dari Bea Cukai, Dinas Perdagangan,
Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan
lainnya),

dalam

melakukan

pencegahan

dan instansi terkait

terhadap

peningkatan

pelanggaran yang dilakukan oleh oknum
12. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi
BBPOM di Denpasar untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang
dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
13. Provinsi Bali merupakan daerah potensial untuk pengembangan Obat Asli

Indonesia, terutama dengan tersedianya ribuan ”lontar usadha” yang
merupakan warisan leluhur yang telah dimanfaatkan secara turun
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menurun. Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh IOT, UKOT
atau

UMOT

memerlukan

bimbingan

dan

pembinaan

untuk

pengembangannya baik dari segi proses produksi (CPOTB) maupun
pengembangan SDM nya.
14. Masih ditemukannya obat tradisonal yang mengandung bahan kimia obat

yang dilarang dan rendahnya kepatuhan terhadap standar Cara Produksi
Obat Tradisional Yang Baik, untuk itu Pengawasan Terhadap Obat
Tradisional dan pembinaan terhadap produsen perlu lebih ditingkatkan
dengan kerjasama dengan lintas sektor.
15. UMKM di daerah Bali perkembangannnya sangat pesat, didorong lagi oleh

kebijakan pemerintah mempermudah ijin UMKM yang dapat diterbitkan
oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga pertumbuhannya sangat
pesat. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pengetahuan dan wawasan
para produsen IRTP tentang keamanan pangan. Hal ini tergambar dari
hasil pengawasan BBPOM di Denpasar yaitu masih banyak hasil uji
sampling produk IRTP mengandung bahan berbahaya diantaranya
pengawet, pemanis dan pewarna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan
SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Denpasar untuk melaksanakan
pengawasan secara intensif dan peran stakeholder terkait belum optimal.
16. UMKM kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Bali

khususnya produksi Kosmetika Tradisional dan terbuat dari bahan-bahan
Herbal. Terhadap UMKM kosmetika yang memproduksi kosmetika dari
bahan herbal memerlukan pembinaan yang lebih intensif dalam
pengembangannya karena membutuhkan informasi yang lebih detail
menyangkut aspek keamanan bahan baku yang digunakan.
17. Masih tingginya penggunaan Bahan Berbahaya terutama Rhodamin B pada
pangan untuk upakara , perlu tindak lanjut yang lebih tegas dari
pembinaan sehingga bisa menimbulkan efek jera. Program Nasional
Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan melaui Gerakan
Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Pasar Aman yang telah dirintis dan
dilaksanakan perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan oleh
pemerintah daerah setempat. Hal ini disebabkan karena meskipun
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peredaran produk yang dihasilkan (P-IRT) berskala Lokal, namun secara
nasional menyerap tenaga kerja dan economic size yang besar. Potensi ini
merupakan peluang untuk meningkatkan daya saing nasional. Kerjasama
lintas sektir sangat penting dalam poengawasan terhadap distributor/
pengecer bahan berbahaya untuk mengendalikan penggunaan formalin,
zat warna yang dilarang untuk makanan dan boraks.
18. Belum Efektifnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi ,
Informasi dan Edukasi dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan
Obat dan Makananuntuk dapat melindungi dirinya dari produk Obat dan
Makanan

yang

tidak

memenuhi

syarat

maka

perlu

dilakukan

pemberdayaan masyarakat konsumen melalui penyebaran informasi dan
memberikan edukasi melalui penyuluhan kepada kelompok – kelompok
masyarakat disetiap lini. Kepada masyarakat produsen

juga perlu

diberikan informasi dan edukasi agar mengedepankan tanggung jawab
moral yaitu melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti cara-cara
berproduksi yang baik dan tanggung jawab hukum yaitu dengan
melengkapi perijinan yang diperlukan dalam berproduksi. Pada saat ini
pemberdayaan

masyarakat

sudah

dilakukan

tetapi

masih

perlu

ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.
19. Dalam menghadapi permasalahan pengawasan Obat dan Makanan yang
semakin luas dan kompleks ke depan meskipun secara de facto tugas
pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan , namun Badan POM belum
didukung oleh perangkat hukum yang kuat berupa Undang-Undang
tentang pengawasan Obat dan Makanan yang akan mendasari tugas dan
tanggung jawab serta kewenangan Badan POM. Adanya undang – undang
ini selain diperlukan oleh konsumen juga diperlukan oleh kalangan pelaku
usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dan dalam mengembangkan
bisnis dan industrinya Indonesia.
20. Untuk memperkuat dan mengefektifkan peran dan kewenangan sebagai

institusi Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Denpasar perlu terus
melakukan perbaikan dan pengembangan yang menyangkut peran, tugas
pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis yang
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merupakan daerah pariwisata dengan dinamika perubahan yang sangat
cepat, menuntut BBPOM di Denpasar dapat melakukan evaluasi dan
mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan
sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Denpasar,
digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal
dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Denpasar
periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati
yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri
dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan
ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber
organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar
organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap
penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi selama jangka waktu tertentu.
Analisa Lingkungan Strategis
Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam
tabel Analisis SWOT.
Tabel 1.9 Hasil Analisis SWOT BBPOM di Denpasar
ANALISIS SWOT
KEKUATAN

KELEMAHAN

- Kompetensi ASN BBPOM di Denpasaryang
memadai dalam mendukung pelaksanaan
tugas
- Integritas Pelayanan Publik diakui secara
Nasional
- Networking yang kuat dengan pemangku
kepentingan
- Pedoman Pengawasan yang jelas
- Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN
BBPOM di Denpasarmenerapkan RB
- Adanya informasi dan edukasi pada
masyarakat yang programatik
- Adanya Peraturan Presiden Nomor 80
Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat
tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas
- Sistem pengawasan yang komprehensif
mencakup pre-market dan post market

- Payung hukum pengawasan Obat dan
Makanan belum memadai
- Beberapa ASN masih memerlukan
peningkatan kompetensi (capacity building)
- Jumlah belum memadai dibandingkan
dengan cakupan tugas pengawasan dan
beban kerja
- Beberapa regulasi dan standar belum
lengkap
- Terbatasnya sarana dan prasarana baik
pendukung maupun utama
- Kekuatan laboratorium yang belum
memadai
- Dukungan sistem IT dalam pengawasan
masih kurang
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- Peraturan dan standar yang dikembangkan
sudah mengacu standar internasional

PELUANG

TANTANGAN

- Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)
- Teknologi Informasi sebagai sarana KIE
yang sangat cepat, pelayanan publik dan
pengawasan post market Obat dan Makanan
- Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun
2017 tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan
- Jumlah industri Obat dan Makanan yang
berkembang pesat
- Terjalinnya kerjasama dengan instansi
terkait
- Agenda Sustainable Development Goals
(SDGs)
- Pertumbuhan signifikan penjualan obat di
tingkat nasional
- Meningkatnya tren back to nature di
masyarakat
- Adanya penggunaan obat bahan alam di
fasilitas pelayanan kesehatan
- Nilai impor Obat dan Makanan tinggi
- Besarnya kontribusi industri pengolahan
termasuk industri Obat dan Makanan
terhadap output nasional
- Tingginya laju pertumbuhan penduduk
menyebabkan peningkatan demand Obat
dan Makanan
- Perkembangan teknologi
- Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait
peran BBPOM di Denpasar dalam
pengawasan Obat dan Makanan

- Perubahan iklim dunia
- Percepatan pelayanan publik
- Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara
online
- Demografi dan Perubahan Komposisi
Penduduk
- Perubahan pola hidup masyarakat (sosial
dan ekonomi)
- Globalisasi, Perdagangan Bebas dan
Komitmen Internasional
- Munculnya (kembali) berbagai penyakit
baru
- Meningkatnya jumlah permohonan
pendaftaran produk Obat dan Makanan
- Jenis produk Obat dan Makanan sangat
bervariasi
- Besarnya pendapatan perkapita berdampak
peningkatan konsumsi Obat dan Makanan
- Masih banyaknya jumlah pelanggaran di
bidang Obat dan Makanan
- Lemahnya penegakan hukum
- Ketergantungan impor bahan baku obat
sangat tinggi
- Implementasi Program Fortifikasi Pangan
- Berkembangnya fasilitas industri farmasi
serta peningkatan kapasitas produksinya
- Rendahnya pengetahuan dan kemampuan
teknis UMKM obat tradisional
- Berkurangnya ketersediaan pangan yang
berkualitas dengan harga yang kompetitif
- Indonesia adalah negara ke-4 dengan
jumlah populasi lanjut usia tertinggi
- Kurangnya dukungan dan kerjasama
dari pemangku kepentingan di daerah
- Provinsi Bali merupakan daerah tujuan
wisata

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan
internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal
antara peluang dan ancaman, BPOM di Denpasar perlu melakukan penataan dan
penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi,
misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Terdapat beberapa hal yang
harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja BBPOM di Denpasar
lebih optimal. Pada Gambar 4 terdapat diagram yang menunjukkan analisa
permasalahan dan peran BBPOM di Denpasar sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan.
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Gambar 1.5. Permasalahan, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas
BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM masih perlu terus dilakukan penataan
dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang
dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran
dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin
membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan
Makanan yang lebih optimal dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan
mutu Obat dan Makanan.
Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat,
menuntut BBPOM di Denpasar dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi
dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
Sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan
kesehatan nasional. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok
yang dihadapi BBPOM di Denpasar sesuai dengan peran dan kewenangannya agar
lebih optimal, yaitu:
1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan Penegakan Hukum dan Penindakan
3. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan
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Dalam upaya melaksanakan peran dan kewenangan yang lebih optimal sesuai
dengan peran dan kewenangan BBPOM di Denpasar sebagai UPT maka diusulkan
penguatan peran dan kewenangan sesuai dengan bisnis proses BBPOM di
Denpasar untuk periode 2015-2019 sebagaimana berikut :
Pembinaan dan
Bimbingan Kepada
Stakeholders

Pengawasan Obat dan Makanan
(Pre Market dan Post Market)

SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

KEMANDIRIAN
STAKEHOLDERS

Gambar 1.6. Peta Bisnis Proses Utama BBPOM di Denpasar sesuai Peran dan Kewenangan

1

Pembinaan dan Bimbingan
kepada Stakeholders

Post Market

Pre Market

2

Pengawasan (Penilaian) Obat
dan Makanan Sesuai Standar

6
Pengawasan Sarana
Produksi Sesuai Standar

3

Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Publik

Pengawasan Sarana
Distribusi Sesuai Standar

4
Sampling dan Pengujian

5

Penyidikan dan Penegakan
Hukum

PENGAWASAN (REGULATOR)

KEMANDIRIAN STAKEHOLDERS

Gambar 1.7. Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BBPOM di Denpasar
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Tabel 1.10. Penguatan Peran BPOM Tahun 2015-2019
Penguatan
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan

-

Pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar
Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar
Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar
Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan
Penyidikan dan penegakan hukum
Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak
sesuai dengan standar

Kerjasama,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Publik

-

Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melalui
Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik
Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan hasil pengawasan
Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi
standar
Koordinasi dan jejaring pengawasan dengan berbagai pemangku
kepentingan

-

Pembentukan tim terpadu dengan stakeholder terkait pengawasan Obat dan
Makanan
Pemberdayaan masyarakat melalui Penyebaran Informasi dan Pasar Aman
dari bahan Berbahaya dan Gerakan Keamanan Pangan Desa
Pembuatan Nota Kesepahaman (MOU)/ Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan
stakeholder dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan ke
depan yang dihadapi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di
Denpasar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai UPT BPOM menjamin
keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan di Provinsi Bali sesuai
standar yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas telah
dirumuskan definisi filosofis yang mengadopsi definisi filosofis BPOM, sebagai
berikut :
“BBPOM di Denpasar sebagai koordinator pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah kerjanya yang dilaksanakan secara independen,
efektif dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi
masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan,
melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan
dan pembinaan kepatuhan, serta pengendalian dan penindakan atas
berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi
masyarakat”.
Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi BBPOM di Denpasar
sebagaimana

harapan

dalam

definisi

filosofis

tersebut

memerlukan

konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah
transformasi bagi BBPOM di Denpasar yang selanjutnya juga harus diikuti
dengan berbagai perubahan yang menyertainya.

Gambar 2.1 Transformasi BBPOM di Denpasar
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2.1.

VISI
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden

terpilih dalam RPJMN 2015-2019 dan sehubungan dengan dinamika lingkungan
strategis dengan segala bentuk perubahannya baik internal maupun eksternal,
maka segenap jajaran Badan POM termasuk BBPOM di Denpasar bercita-cita
mewujudkan Visi BPOM 2015-2019 sebagai berikut:
”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa”
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan dan dilaksanakan secara akuntabel serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan
dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:
Aman

: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan
Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang
mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat
ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada
manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat
dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya
terjamin.

Daya Saing

: Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah
memenuhi

standar,

baik

standar

nasional

maupun

internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa
untuk interaksi di masa depan.
2.2.

MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang

dijabarkan dalam bentuk Misi BBPOM di Denpasar mengacu Misi BPOM sebagai
berikut :
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
untuk melindungi masyarakat
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Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full
spectrum) standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta
penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di
Denpasar dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan
tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu
disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu
sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi,
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas
dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan
seharusnya

didesain

berdasarkan

analisis

risiko,

hal

ini

untuk

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional
untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.
2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan
jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan
dengan pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM),
pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin
produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku
kepentinganyang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi
standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi
dan distribusi Obat dan Makanan.
Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong
pelaku

usaha

untuk

berkhasiat/bermanfaat

dapat
dan

memberikan

bermutu.

produk

Dengan

yang

aman,

pembinaan

secara

berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan
komitmen dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.
Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk
Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap
Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan.
Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya
bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai
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contoh, masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar
dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat
berkembang, demikian pula dengan industri makanan,industri kosmetik, obat
tradisional dan suplemen kesehatan. Kemajuan industri Obat dan Makanan
secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory
oleh BPOM. BBPOM di Denpasar sebagai pengawas Obat dan Makanan
berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui
jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat
strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya
pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan,
masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan
kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi
standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait
Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan
pengawasan Obat dan Makanan.
BBPOM di Denpasar melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya
tersebut dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain.
Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang
tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia
khususnya di Provinsi Bali. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai
syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan asymmetric
information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual
produk yang murah namun substandar.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Denpasar tidak dapat
berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak
lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang
kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta
kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian
tujuan nasional di bidang kesehatan.
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Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai
di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam
pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus
bersinergidengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan
dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 2.3 dapat dilihat
hubungan

antara

pemerintah,

pelaku

usaha,

danmasyarakat dalam

pengawasan Obat dan Makanan.

MASYARAKAT
PEMERINTAH
PELAKU
USAHA

LINTAS SEKTOR

Gambar 2.2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar
Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang
memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat.Hal ini
membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi.
Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan
sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang
terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BBPOM di Denpasar harus
mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat
mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat
penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Di samping itu, BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM harus mendukung
upaya BPOM dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis (techno

28

structure), fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing),dan
pemberdayaan

(empowering).Untuk

itu,

diperlukan

penguatan

kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya
dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang
sesuai dengan nilai organisasi.
Pengawasan pre- dan post-marketyang berstandar internasional diterapkan
dalam rangka memperkuat BBPOM di Denpasar menghadapi tantangan
globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang
konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan
bermutu, diharapkan BBPOM di Denpasar mampu melindungi masyarakat
dengan optimal.
BBPOM di Denpasar juga melakukan kemitraan dengan pemangku
kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, tingkat propinsi dan
kabupaten/kota yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu
dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan
pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran,
sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan
Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap
mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar
(learning organization). Untuk mendukung itu, maka BBPOM di Denpasar
perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).
2.3.

BUDAYA ORGANISASI
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus

dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan
tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi
menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi.
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2. Integritas
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu

melakukan

pembaruan

dan

inovasi-inovasi

sesuai

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
2.4. TUJUAN
Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPOM, maka tujuan yang
akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1.

Terwujudnya

jaminan

produk

Obat

dan

Makanan

aman,

bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan
masyarakat;
2.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi.

2.5 SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun mengacu visi dan misi Badan POM yang ingin
dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya
serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Denpasar. Dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BBPOM di Denpasar akan dapat
mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II
Balai Besar POM di Denpasar yang mengacu pada peta strategi level 0 Badan POM
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Gambar 2.3 Peta Strategi Level 0 Badan POM
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Gambar 2.4 Peta Strategi Level II BBPOM di Denpasar

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Bali
Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang
sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak
memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini,
pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir
yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan
sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem
yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub
standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan
konsumen/masyarakat.
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan
suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, standardisasi
yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait
pengawasan

Obat

dan

Makanan.

Standardisasi

dilakukan

terpusat,
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dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi
akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (premarket evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor
izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin
edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (postmarket control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu,
dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan
Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan
Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan
dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu,
konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis
BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian
laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji
melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut
telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji
laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan
produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang
pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti
hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan
hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi
administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut
izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah
pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara
hukum pidana.
Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan
full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional.
Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market
yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan
yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :
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a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 71 pada akhir tahun
2019.
b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 94% pada akhir
tahun 2019.
c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, dengan target 60%
pada akhir tahun 2019.
d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan target 80% pada
akhir tahun 2019.
e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat, dengan target
87% pada akhir tahun 2019.
f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 71% pada
akhir tahun 2019.
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah
kerja BBPOM di Denpasar
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait
dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada
dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha
wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah
sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.
Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai
dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk
tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam
memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
(aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi
yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki
kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko
secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan
regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan
mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan
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kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada
peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat
sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang
memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan
diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi
syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan
menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat,
dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM
melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan
Informasi, dan Edukasi (KIE).
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai
berikut:
a. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan, dengan target 61 pada akhir 2019;
b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan
Makanan aman, dengan target 66 pada akhir 2019.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar
Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana
salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu
berupaya

untuk

selalu

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan
kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif memberikan
pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan
meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman,
diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu
membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi
syarat.
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Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah
Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan
target 61 pada akhir 2019.
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
di wilayah kerja BBPOM di Denpasar
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full
spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar,
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk,
serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan
mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi
masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban
BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.
Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi,
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas
dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan
seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan
seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan
misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan
meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan
langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu
melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan
koordinasi lintas sektor.
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama
(IKU) sebagai berikut:
a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar hingga akhir tahun 2019
ditargetkan sebesar 100%
b. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
di wilayah kerja BBPOM di Denpasar hingga akhir tahun 2019 ditargetkan
sebesar 41,80%.
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c. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah
kerja BBPOM di Denpasar hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar
49,80%.
d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
di wilayah kerja BBPOM di Denpasar hingga akhir tahun 2019 ditargetkan
sebesar 86%.
e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang
dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar hingga akhir tahun
2019 ditargetkan sebesar 46,95%.
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di
wilayah kerja BBPOM di Denpasar
Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan
yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius
terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada
aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi
hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku
kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan
keuntungan yang besar.
Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif
menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan
tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru
yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan
dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka
panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan.
Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan
tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan
efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama
(IKU): Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja
BBPOM di Denpasar hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 50%.
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6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Denpasar sesuai roadmap
Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019
Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk
terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan.
Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang
berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat.
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai
dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas,
efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk
menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 20152019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi
penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil
penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal
antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas
SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan
(iii) dukungan anggaran.
Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)
merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang
terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk
mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel
agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien
menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Untuk

melaksanakan

tugas

BPOM,

diperlukan

penguatan

kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi
tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
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fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.
Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat
dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat
transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan
kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv)
pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi)
penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun
dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama
(IKU): Nilai AKIP BBPOM di Denpasar tahun 2019 ditargetkan 81.
Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
BBPOM di Denpasar periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas
adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan bermutu
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
manfaat, mutu Obat dan Makanan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman
Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis Risiko
Menguatnya penegakan hokum di bidang Obat dan Makanan
Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai Road map RB BPOM 2015-2019

Gambar 2.5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Denpasar
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Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai
Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas
Obat dan Makanan, bahwa BBPOM Di Denpasar merupakan kooordinator Loka
POM di Kabupaten Buleleng. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Buleleng,
sebagai berikut:

Gambar 2.6. Peta Strategi Level II LOKA POM Kabupaten Buleleng
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Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng sama dengan BBPOM di
Denpasar begitu pula dengan Visi, Misi, Tujuan Organisasi.
Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka
POM Kabupaten Buleleng tahun 2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai
berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan bermutu
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman
Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis Risiko
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan
Terwujudnya RB LOKA POM Kabupaten Buleleng sesuai Road map RB BPOM 20152019

Gambar 2.7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LOKA POM
Kabupaten Buleleng
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM
Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode
2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus
pengawasan Obat dan Makanan.
Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:
1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif
melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam
rangka peningkatan daya saing.
3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan
Obat dan Makanan.
4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan strategi
sebagai berikut:
1)

Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.

2)

Penguatan kelembagaan BPOM.

3)

Revitalisasi pelayanan publik BPOM.

4)

Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.

5)

Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat
dan Makanan.

6)

Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.

7)

Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.

8)

Revitalisasi komunikasi publik.
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3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI DENPASAR
Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi BPOM, serta untuk mencapai
tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Denpasar periode 2015-2019, ditentukan
arah dan strategi sebagai berikut :
1)

Revitalisasi Pelayanan Publik

2)

Revitalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Pengawasan Obat
dan Makanan

3)

Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Sistem Pengawasan Terpadu

4)

Revitalisasi Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

5)

Revitalisasi Komunikasi Publik, meningkatkan kerjasama dengan pemangku
kepentingan lainnya
Arah kebijakan dan strategi tersebut dijabarkan pada perencanaan

tahunan dengan penekanan sesuai isu terkini sebagai berikut :
– Tahun 2018:
a. Penguatan

pengawasan

utamanya

dalam

hal

penindakan

dan

penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didukung
dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi dan sosial
untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional.
b. Penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara pusat dan daerah
(sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian),
c. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan
Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum.
– Tahun 2019:
a. Percepatan penguatan pengawasan Obat dan Makanan dalam kerangka
kelembagaan yang baru, serta pemenuhan gap sumber daya .
b. Revitalisasi peran evaluasi program (Renstra2015-2019) dalam rangka
peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai UPT BPOM,
BBPOM di Denpasar menetapkan program- program sesuai Renstra BPOM
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2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik),
sebagai berikut:
a. Program Teknis
Program

Pengawasan

Obat

dan

Makanan,

dimaksudkan

untuk

melaksanakan tugas-tugas utama BBPOM di Denpasar, pengawasan
terhadap sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian Obat dan
Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan
kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan, lainnya.
b. Program Generik
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatankegiatan prioritas BBPOM di Denpasar, sebagai berikut :
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Pengawasan Obat
dan Makanan:
1. Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar
sesuai prioritas sampling berdasarkan kajian risiko termasuk iklan dan
penandaan.
2. Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan
Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana
distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya;
3. Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor,dan zat
adiktif;
4. Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya
laboratorium Obat dan Makanan;
5. Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
6. Peningkatan Pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha melalui
kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan
partisipasi masyarakat.
7. Meningkatkan dan memperluas Komunikasi, informasi dan Edukasi
kepada pelaku usaha dan masyarakat.
b. Kegiatan untuk melaksanakan kedua program generik (pendukung):
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1.

Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan;

2.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BBPOM di
Denpasar

3.

Pengadaan,

Pemeliharaan

dan

Pembinaan

Pengelolaan,

serta

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BBPOM di
Denpasar
4.

Peningkatan Kompetensi Aparatur BBPOM di Denpasar

5.

Peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan
Masyarakat

3.3. KERANGKA REGULASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM
Denpasar sebagai UPT BPOM, membutuhkan regulasi yang kuat. Tidak hanya
regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya
regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan
merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi
dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun
swasta. Untuk itu, dukungan regulasi sangat dibutuhkan sesuai dengan tugas
pengawasan Obat dan Makanan.
Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih
dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi

dengan pemangku

kepentingan di daerah dan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk dapat
menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BBPOM
di Denpasar perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan
yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan
Peraturan Kepala BPOM.
Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan BBPOM di Denpasar dalam
rangka efektifitas pengawasan Obat dan Makanan yaitu:
1.

Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai saat ini belum ada
Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan Obat dan Makanan yang
dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan
yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan
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potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, antara lain lemahnya sanksi
hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Obat dan
Makanan; peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh produk Obat dan
Makanan yang tidak memenuhi syarat/substandar, produk palsu atau ilegal;
dan peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh praktik ilegal
perdagangan Obat dan Makanan yang melibatkan jaringan kejahatan nasional
dan internasional. Untuk itu BPOM melakukan koordinasi dalam pembahasan
dengan Pusat Perancang peraturan perundang-undang, Badan Keahlian DPR,
Kementerian Kesehatan, serta Kementerian/Lembaga terkait.
2.

Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan
Makanan diantaranya:
a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek
legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi;
b. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
Penyusunan RPP ini merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan
keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan
pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan
pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan;
pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat
terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.
c. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting
sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini
diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara
pengenaan sanksi serta besaran denda.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis nasional dalam upaya
perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan
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mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan
bangsa
Pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel
pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi dalam mewujudkan
pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan
nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan
Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkahlangkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan
peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang
meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional,
dan kosmetik; 2 ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan;
dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM
untuk:
a.

Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan
Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b.

Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan
bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;

c.

Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;

d.

Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan;

e.

Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan
Obat dan Makanan; dan

f.

Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan
instansi terkait.
Upaya

penguatan

kelembagaan

yang

dilakukan

BPOM

untuk

meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah adalah
perubahan struktur organisasi UPT BPOM dan pembentukan 40 (empat puluh)
UPT BPOM di Kabupaten/Kota yang disebut dengan Loka POM sesuai dengan
Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
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Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM
yang dibentuk di provinsi Bali adalah Loka POM Kabupaten Buleleng dengan
wilayah kerja kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Wilayah kerja
BBPOM di Denpasar menjadi 6 Kabupaten meliputi Kabupaten Badung, Gianyar,
Klungkung, Bangli. Karangasem dan 1 kota Denpasar
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam
pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BBPOM di
Denpasar menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management Sistem
berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada
persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta
proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan
mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat
dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara
terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada
seluruh

pemangku

kepentingan,

dengan

menerapkan prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.
Penerapan QMS ISO 9001 yang telah dimulai tahun 2011, difokuskan
kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO
9001:2015 diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian
risiko. Penerapan QMS mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta
memberikan manfaat positif bagi BBPOM di Denpasar dalam hal:
a.

Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui
pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 sebagai organisasi penyelenggara
pelayanan publik.

b.

Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis
e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.
Penerapan ISO IEC 17025 di Laboratorium Pengujian telah dimulai sejak

tahun 2002 dan dilakukan dan survaillen setiap tahun, yang bertujuan untuk
memverifikasi kesesuaian terhadap persyaratan sistem mutu, sehingga tetap
menjadi laboratorium yang terserstfikasi ISO IEC 17025:2017
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1.

TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM terkait perubahan
struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM
menetapkan perubahan sasaran strategis, dari 7 (tujuh) sasaran strategis baru
yang telah ditetapkan, 6 (enam) sasaran strategis diadopsi BBPOM di
Denpasar dengan 16 (enam belas) indikator yang dilengkapi dengan target
kinerja.
Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Denpasar
tergambar dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2
Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)
Sasaran
Kegiatan
Menguatnya
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan

Meningkatnya
kapasitas dan
komitmen
pelaku usaha,
kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan,
dan partisipasi
masyarakat
Meningkatnya
kualitas
kapasitas
kelembagaan
BPOM

Indikator
Persentase obat yang memenuhi
syarat
Persentase Obat Tradisional yang
memenuhi syarat
Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat
Persentase Suplemen Makanan
yang memenuhi syarat
Persentase Makanan yang
memenuhi syarat
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Jumlah Kabupaten/Kota yang
memberikan komitmen untuk
pelaksanaan Pengawasan Obat dan
Makanan dengan memberikan
aLokasi anggaran pelaksanaan
regulasi Obat dan Makanan

Nilai SAKIP dari BBPOM di
Denpasar

Target Kinerja
2015

2016

2017

92

92.5

93

80

81

82

89

90

91

79

80

81

88.10

88.60

89,10

80
3

80,5
4

81
5

A (80-90)

A (80-90)

A (80-90)
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Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)
Target
Kinerja
2018

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

70,00
93,50

Target
Kinerja
2019
71,00
94,00

Persentase Obat Tradisional yang
Memenuhi Syarat

83,00

60,00

Persentase Kosmetik yang Memenuhi
Syarat
Persentase Suplemen Kesehatan yang
Memenuhi Syarat
Persentase Makanan yang Memenuhi
Syarat
Indeks kepatuhan (compliance index)
pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

92,00

80,00

82,00

87,00

89,60

71,00

60,00

61,00

Indeks kesadaran masyarakat (awareness
index) terhadap Obat dan Makanan aman

-

66,00

Tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman

60,00

61,00

Persentase pemenuhan pengujian sesuai
standar

100,00

100,00

Persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan

30,00

41,80

Persentase sarana distribusi Obat yang
memenuhi ketentuan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi
yang diselesaikan tepat waktu

30,00

49,80

80,00

86,00

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat
dan makanan yang dilaksanakan

36,10

46,95

Meningkatnya
efektivitas penyidikan
tindak pidana Obat
dan Makanan di
wilayah kerja BBPOM
di Denpasar

Persentase perkara yang diselesaikan
hingga tahap II

35,00

50,00

Terwujudnya
Reformasi Birokrasi
BPOM sesuai
roadmap Reformasi
Birokrasi BPOM 2015
– 2019 di wilayah

Nilai AKIP BBPOM di Denpasar

78,00

81,00

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya Obat
dan Makanan yang
aman dan bermutu di
wilayah kerja BBPOM
di Denpasar

Meningkatnya
kepatuhan dan
kepuasan pelaku
usaha serta kesadaran
masyarakat terhadap
keamanan, manfaat
dan mutu Obat dan
Makanan di wilayah
kerja BBPOM di
Denpasar
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat terhadap
Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja
BBPOM di Denpasar
Meningkatnya
efektivitas
pengawasan Obat dan
Makanan berbasis
risiko di wilayah kerja
BBPOM di Denpasar

Indikator
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Sasaran Kegiatan

Indikator

Target
Kinerja
2018

Target
Kinerja
2019

kerja BBPOM di
Denpasar

Penentuan beberapa target Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut
disebabkan karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat dan Makanan
yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya
sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi
mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi
kewenangan pengawasan BPOM. Untuk itu, telah dilakukan proses reviu indikator
kinerja utama (IKU) BPOM existing yaitu Persentase Obat dan Makanan yang
Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil
pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar
(NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan,
produk kedaluwarsa, dan produk rusak. Pengawasan yang dilakukan oleh
BB/Balai POM mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini
pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk
penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup
pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak
kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan
dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan
manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis
BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan
road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.
Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator :
1.

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan dengan target 71 pada akhir 2019

2.

Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir tahun
2019.
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3.

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 60% pada
akhir tahun 2019.

4.
5.
6.

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 80% pada akhir
tahun 2019.
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 87%
pada akhir tahun 2019.
Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 71% pada akhir
tahun 2019.

7. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
dengan target 61 pada akhir 2019

8.

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman
dengan target 66 pada akhir 2019

9. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan
target 61 pada akhir tahun 2019.
10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dengan target 100 % pada
akhir tahun 2019.
11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,
dengan target 41,80% pada akhir tahun 2019.
12. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,
dengan target 49,80% pada akhir tahun 2019.
13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu,
dengan target 86% pada akhir tahun 2019.
14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di
wilayah kerja BBPOM di Denpasar, dengan target 46,95% pada akhir tahun
2019.
15. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II, dengan target 50%
pada akhir tahun 2019.
16. Nilai AKIP BBPOM di Denpasar, dengan target 81 pada akhir tahun 2019.
Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 6 sasaran
strategis

dari Badan POM dan pencapaian target kinerja, maka BBPOM di

Denpasar melakukan kegiatan sebagai berikut:
a.

Melaksanakan sampling Obat dan Makanan

b.

Intensifikasi pengawasan produk fortifikasi.
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c.

Pengawasan pangan melalui mobil laboratorium keliling.

d.

Pengujian laboratorium sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen
Kesehatan , Pangan dan Kemasan Pangan

e.

Pengembangan metoda analisa dan meningkatkan jejaring antara
Laboratorium baik Nasional dan Internasional.

f.

Mengikuti uji Kolaborasi dan profisiensi tingkat Nasional maupun
Internasional

g.

Melakukan penyempurnaan pedoman sampling , kalibrasi dan verifikasi alat.

h.

Merencanakan program pengawasan Obat dan Makanan meliputi rencana
sampling dan rencana pengawasan

i.

Pelaksanaan Operasional Mobil Laboratorium Keliling.

j.

Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

k.

Pelatihan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)

l.

Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.

m.

Pengawasan penandaan Obat dan Makanan

n.

Pengawasan iklan Obat dan Makanan.

o.

Pengawasan intensifikasi/penertiban pasar

p.

Pelaksanaan dan evaluasi investigasi awal (penindakan kasus pelanggaran
dan penyelesaian berkas perkara)

q.

Operasi gabungan nasional dalam pemberantasan Obat dan Makanan ilegal.

r.

Publikasi penindakan Obat dan Makanan

s.

Pertemuan

perkuatan

mekanisme

operasi

penyidikan,

pertemuan

peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi PPNS.
t.

Audit surveilan penerima piagam bintang keamanan pangan

u.

Advokasi ke instansi pemerintah lainnya

v.

Operasional Sentra Informasi Keracunan ( SIKER )

w.

Pameran

pembangunan

17

Agustus

BBPOM

di

Denpasar

dan

pameran/promosi kegiatan BBPOM di Denpasar di Kabupaten/Kota
x.

Penyebaran informasi produk Obat dan Makanan.

y.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) melalui media elektronik, KIE
pemberdayaan masyarakat

z.

Usaha pangan desa di bidang keamanan pangan.
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aa.

Peningkatan kemampuan Usaha Kecil Obat dan Makanan serta Usaha Mikro
Obat Tradisional,

bb. Keamanan Pangan Desa ( KPD)
cc.

ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen)

dd. Bimtek CPKB, CPPB, CPOTB
ee.

Bimtek Layout Sarana Produksi Obat Tradisional & Kosmetik

ff.

Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu.

gg.

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana BBPOM di Denpasar melalui
pengadaan alat laboratorium, kendaraan operasional, perangkat pengolah
data dan komunikasi, meubelair, alat gelas.

hh. Perencanaan anggaran sesuai dengan kegiatan/program untuk mendukung
sasaran strategis dan target indikator yang akan dicapai.
ii.

Penyusunan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang
ditentukan triwulan, semesteran dan tahunan.

jj.

Meningkatkan kualitas penerapan dan pelaporan SAKIP melalui SPIP.

kk.

Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan pengawasan, pengujian
secara kimia dan mikrobiologi

ll.

Pelatihan kompetensi SDM di bidang pengawasan distribusi (Inspektur Obat
dan Makanan)

mm. Meningkatkan penerapan sistematika sesuai ISO/IEC 17025-2017, QMS ISO
9001-2015 dan kaji ulang dokumen.
nn. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan investigasi
penyidik.
4.2.

KERANGKA PENDANAAN
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah

ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran strategis BBPOM di Denpasar periode 2015-2019 adalah seperti pada
table 4.3 dan table 4.4
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Tabel 4.3. Kebutuhan Pendanaan BBPOM di Denpasar 2015-2017 (OTK Lama)
Sasaran Strategis
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan
Makanan
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha,
kemitraan dengan pemangku kepentingan,
dan partisipasi masyarakat
Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan BPOM
TOTAL

2015
7,1

ALokasi (Rp Milyar)
2016
2017
7,3
7,6

1,3

1,5

3,3

15,6

22,2

21,3

24,0

31,0

32,2

Tabel 4.4. Kebutuhan Pendanaan BBPOM di Denpasar 2018-2019 (OTK Baru)

Sasaran Strategis

ALokasi (Rp. Milyar)
2018

2019

Terwujudnya Obat dan Makanan yang
aman dan bermutu

5,82

2,0

Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan
pelaku usaha serta kesadaran
masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat dan Makanan

1,21

0,9

Meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman
Meningkatnya efektivitas pengawasan
Obat dan Makanan berbasis risiko

2,47

1,9

1,42

6,8

Menguatnya penegakan hukum di

1,30

1,3

38,18

27,36

50,41

40,29

bidang Obat dan Makanan
Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai
roadmap RB BPOM 2015 - 2019
TOTAL

Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah
dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam
rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang
penting untuk dilaksanakan secara serius oleh BBPOM di Denpasar, utamanya
untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung
Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali.
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BAB V
PENUTUP
Revisi Renstra BBPOM di Denpasar Tahun 2015-2019 disusun mengacu
pada Revisi Renstra BPOM 2015-2019, adanya perubahan SOTK BPOM dan UPT
BPOM serta lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, baik dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan
strategis lainnya, menuntut BPOM mengalami perubahan fokus pembangunan
untuk lebih meningkatkan kinerja. Loka POM di Buleleng dibentuk untuk
memperkuat kinerja BBPOM di Denpasar dalam pengawasan Obat dan Makanan
di provinsi Bali
Revisi Renstra BBPOM di Denpasar Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan
kerja semua Bidang dan Bagian Tata Usaha di BBPOM di Denpasar serta Loka POM
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua Bidang
dan Bagian Tata Usaha serta Loka POM dapat melaksanakannya dengan akuntabel
serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Balai, Loka dan pegawai.
Pelaksanaan revisi renstra BBPOM di Denpasar, diharapkan berkontribusi
terhadap pencapaian RPJMN Tahun 2015 -2019 , Visi dan Misi Badan POM. Hal ini
dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam revisi renstra BBPOM di
Denpasar 2015-2019 disusun berdasarkan evaluasi capaian Kinerja tahun 2015 –
2017 , issue strategis yang berkembang dengan sasaran strategis baru dimana
target output dan outcome dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun,
maupun pada akhir RPJMN sebagai dukungan terhadap impact assessment Badan
POM.
Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan
Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Nasional. Selain sebagai bahan evaluasi, Renstra juga
menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Denpasar sesuai
dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Badan POM dan Kementerian PAN dan RB.
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Lampiran 1.
Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Denpasar 2015-2017
Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
SS 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

SS 2

2.1

2.2

SS 3
3.1

Menguatnya sistem
pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase obat yang
memenuhi syarat
Persentase obat Tradisional
yang memenuhi syarat
Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat
Persentase Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat
Persentase makanan yang
memenuhi syarat
Meningkatnya kapasitas
dan komitmen pelaku
usaha, kemitraan dengan
pemangku kepentingan,
dan partisipasi
masyarakat
Tingkat Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Kabupaten/Kota
yang memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan pengawasan
Obat dan Makanan dengan
memberikan alokasi
anggaran pelaksanaan
regulasi Obat dan Makanan
Meningkatnya kualitas
kapasitas kelembagaan
BPOM
Nilai SAKIP BBPOM di
Denpasar oleh BPOM

Alokasi (dalam Miliar
Rupiah

Target
2015

2016

2017

92.00

92.50

93.00

80.00

81.00

82.00

89.00

90.00

91.00

79.00

80.00

81.00

88.10

88.60

89.10

80.00

80.50

3

4

A
(80-90)

A
(80-90)

2015

2016

2017

7,1

7,3

7,6

1.3

1.5

3.3

15.6

22.2

21.3

81.00

5

A
(80-90)
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Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Denpasar 2018-2019
Revisi Renstra BBPOM di Denpasar 2015-2019

Program/
Kegiatan

Target

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator

2018

SK 1

1.1.

Terwujudnya Obat dan Makanan
yang aman dan bermutu di
Wilayah Kerja Balai Besar POM
di Denpasar
Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan

2019

70.00

71.00

1.2.

Persentase Obat yang memenuhi
syarat

93.50

94.00

1.3.

Persentase Obat Tradisional yang
memenuhi syarat

83.00

60.00

1.4.

Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat

92.00

80.00

1.5.

Persentase Suplemen Kesehatan
yang memenuhi syarat

82.00

87.00

1.6.

Persentase Makanan yang
memenuhi syarat

89.60

71.00

SK 2

2.1.

2.2.

Meningkatnya kepatuhan pelaku
usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat dan
Makanan di Wilayah Kerja Balai
Besar POM di Denpasar
Indeks kepatuhan (compliance
index) pelaku usaha di bidang Obat
dan Makanan
Indeks kesadaran masyarakat
(awareness index) terhadap Obat
dan Makanan aman

60.00

61.00

―

66.00

Alokasi (dalam Miliar
Rupiah)
2018

2019

5,82

2,0

1.21

0,9
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator

Target
2018

2019

SK3

Meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di Wilayah Kerja
Balai Besar POM di Denpasar

3.1.

Tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman

SK 4

Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko di Wilayah Kerja
Balai Besar POM di Denpasar

4.1

Persentase pemenuhan pengujian
sesuai standar

100.00

100.00

4.2

Persentase sarana produksi Obat
dan Makanan yang memenuhi
ketentuan

30.00

41.80

30.00

49.80

80.00

86.00

36.10

46.95

4.3
4.4

4.5

SK 5

Persentase sarana distribusi Obat
yang memenuhi ketentuan
Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan
Obat dan Makanan yang
dilaksanakan
Meningkatnya
efektivitas
penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan di Wilayah Kerja Balai
Besar POM di Denpasar

5.1.

Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap II

SK 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi
BBPOM di Denpasar sesuai
dengan roadmap Reformasi
Birokrasi BPOM 2015-2019

6.1

Nilai AKIP BBPOM di Denpasar

60.00

35.00

78.00

Alokasi (dalam
Miliar Rupiah)
2018

2019

2,47

1,9

1,42

6,8

1,30

1,30

38,18

27,36

61.00

50.00

81.00
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Lampiran 2
Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2015 – 2019
Revisi Renstra BBPOM di Denpasar 2015-2019

No
1

2

3

Arah Kerangka
Regulasi
dan/atau
Kebutuhan
regulasi
RUU
Pengawasan
Obat dan
Makanan

Revisi Peraturan
Pemerintah
Nomor 72 Tahun
1998 tentang
Pengamanan
Sediaan Farmasi
dan Alat
Kesehatan.
Revisi Peraturan
Pemerintah
tentang
Keamanan Mutu
dan Gizi Pangan

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting, Kajian
dan Penelitian
Sampai saat ini belum ada
Undang-Undang yang
spesifik mengatur
pengawasan obat dan
makanan yang dapat
menjadi landasan dalam
pelaksanaan pengawasan
obat dan makanan yang
efektif dalam rangka
perlindungan konsumen.

Memperkuat aspek legal
dan perbaikan bisnis
proses pengawasan
sediaan farmasi

Amanah UU No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan.
RPP ini penting sebagai
dasar hukum dalam
penyelenggaraan
keamanan pangan
melalui: pengaturan
sanitasi pangan, bahan
tambahan pangan, pangan
produk rekayasa genetika,
iradiasi pangan, kemasan
pangan; pemberian
jaminan keamanan dan
mutu pangan; pembinaan;
pengawasan; penanganan
kejadian luar biasa dan
penanganan cepat
terhadap kedaruratan
keamanan pangan, dan;
peran serta masyarakat.

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/
Institusi

1. Biro Hukum dan
Organisasi
2. Direktorat
Standardisasi Obat,
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif
3. Direktorat
Standardisasi Obat
Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik
4. Direktorat
Standardisasi Pangan
Olahan
1. Direktorat Direktorat
Standardisasi Obat,
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif
2. Biro Hukum dan
Organisasi

1. DPR
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perdagangan
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Sekretariat Negara
7. Polri
8. Kementerian/ Lembaga terkait

1. Direktorat
Standardisasi Pangan
Olahan
2. Biro Hukum dan
Organisasi

1. Kementerian Hukum dan HAM
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian/Lembaga terkait
lainnya

1. Kementerian Hukum dan HAM
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian/ Lembaga terkait
lainnya
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SURAT I(EPUflTSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN DI DENPASAR
NOMOR I HK.07.116.01.19.1.0498

TEIITAIIIG

REVISI RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN i,IAKANAN
DI DENPASAR TAHUH 2015 .2019
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
l'renimbang

1.
2-

3.

4.

5.
6.

DI

DENPASAR

Eahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang
dikenal dengan RPIMN Tahap Pertama Tahrm 2015 -:S19 teiah
berdkhir;
bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan langka
Menengah Nasional tersebut 2018, setiap instansi pemerintah harLls
menyusun Rencana Strategis Kementrian/lembagai
bahwa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektit efisien
bersaEGn diperlulan adafifd dokumen ren@na
pembangunan;
bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disusun rencana
pembangunan iangka menengah yang disebut Rencana StGtegis
Ealai Besar POM di Denpasar dengan menqacu atau berpedoman
pada Rencana Strateqis Eadan Pengawas Obat dan l4akanan
Republik Indonesia;
bahwa Rencana Strategis Ealai Eesar Pengarqas Obat dan Makanan
di Denpasar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Ealai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar;
bahwa dengan telah terjadinya perubahan lingkungan drategis baik
eksternal maupun internal, dan adanya perubahan SOTK mak

dan

dlperlukan perubahan terhadap beberapa indicator focus
pengawasan;
I\4engingat

1.

Undang-Llndang Nomor25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. undang
3,

4.
5.
6.
7.

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan jangka Panianq Nasbnal Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan
Jangka lvlenenqah NasionalTahun 2015 - 2019
Peraturan Presiden Nomer 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan
Peraturan t4enteri Neqara Perencaiaan Pemlraigunan Nasional /
Tahun 2014 tentang Pedoman
Kepala BAPENNAS Nomor
Penyusunan Rencana Strategis Kementrian / Lembaga (Renstra-KL)
2015-2019
Peraturan Kepala Badan POM Nomer 28 tahu. 2017, hnggal 8
Januari 2018 tentang Rencana Strategis Badan POM tahun 20152019
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomer 12 Tahun
2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Organisasi dan unit Pelaksana
Tekhnis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan l\4akanan
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MEMUTUSKAN
Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI DENPASAR TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
TAHUN 2015 - 2019

Pertama

Revisi Rencana Strategis Baiai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun
2015 - 2019 yang berisi gambaran umum pembangunan di bidang
Pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi aspek-aspek Pengawasan
Keamanan Makanan dan Bahan Berbahaya; Pengawasan Kearnananan,
manfaat dan mutu Obat Tradisional, Prociuk Komplemen dan Kosmetik;
pengetatan pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat
adiktif/rokok; pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang Obat dan
Makanan; peningkatan kapasitas manajemen; perangkat hukum dan
profesionalisme Sumber Daya Manusia serta sarana; penyidikan dan
penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan; penguatan kapasitas
labratorium pengawasan Obat dan Makanan Nasional; serta pemantapan
jejaring lintas sektor; sesuai SOTK baru

Kedua

Revisi Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Denpasar diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan
di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Bali Tahun 2015 2019

Ketiga

Revisi Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Denpasar tahun 2015 - 2019 sebagaimana tersebut dalam uraian lampiran
Keputusan ini ;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana sebagaimana
mestinya.
: Denpasar
: 31 Januari 2019

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sadan POM RI, JI. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
2. Inspektur Badan POM RI di Jakarta
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI di Jakarta

4. Arsip

